UTVÄRDERING

den 13 juli 2016

Sommarpraktik för killar

Snittbetyg: 4,8 (skala 1-5)
Bara femmor och fyror i betyg; tolv personer gav betyget 5 och tre personer gav betyget 4.

Killarnas kommentarer:
När du tänker tillbaka på de 4 dagar som du varit på högskolan - vad var bäst?
Lära känna nya människor. Inspiration.
Att få nya perspektiv och lära sig nya saker.
Att skaffa nya vänner och lärt mig mer om arbetslivet.
Att jag fick lära mig många nya saker som gäller min framtid.
Att träffa nya människor.
Att lära känna nya människor.
Jag gillade när vi snackade om hjärnan och minnet. Det var väldigt intressant.
All info om de olika fakulteterna.
Alla som kommit och berättat om sina yrken och gett motivation.
Att vara med och diskutera med människor som har stor erfarenhet för jobbsökande. Det ger
inspiration.
Det är att få lära mig nya saker hela tiden. Att lära sig hur man kommer tillväga i framtiden.
Har bara varit här idag.
Det bästa var nog fotbollen och Jonas föreläsning (motivation).
Jag tycker att den tredje dagen, då vi hade en föreläsning om personligheter, var bäst. Det var väldigt
intressant att veta hur andra tycker och tänker.
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Vad har högskoledagarna betytt för dig? (Har det t ex gett dig några nya tankar om ditt
framtida utbildnings- och yrkesval)?

Ja, kriminologi.
Ja, det har lärt mig att om man vill hitta ett jobb som man gillar så ska man läsa på högskolan.
Ja, det ger mig tankar om att gå högskola.
Ja, det hjälpte mig att bestämma det jag vill jobba med i framtiden.
Ja, jag har fått nya tankar om de sociala yrkena.
Ja en del, stressa inte.
Jag har alltid vetat vad jag vill bli men jag har fått några tankar om vad jag kan bli om jag vill ändra
mig.
Det har motiverat mig mer till att studera vidare.
Det har fått mig att tänka på vården och att det finns goda jobbmöjligheter där.
Inte direkt då jag redan var fast för ett visst yrke. Något det dock har fört med är hur man kan
handskas med andra yrken bortom det av mitt intresse.
Ja! Det har gett mig motivation till att fortsätta plugga i framtiden. Man fick en hel annan bild av att
plugga.
Lite om hur jag ska skaffa jobb.
Ja absolut. Det har gett mig en bred bild om att det inte är dåligt att plugga vidare utan det lönar sig i
framtiden.
Ja, före var jag ganska osäker på den utbildningen jag tänker gå, men nu efter de olika
föreläsningarna, har jag fått lite tips om hur jag ska gå till väga, och vad som väntar mig.

Tror du att högskolestudier är något för dig?
Ja, definitivt.
Ja.
Ja.
Ja.
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Ja.
Ja det är det.
Ja, men jag vet inte om jag kommer att gå på Malmö högskola.
Ja, det tror jag.
Absolut eftersom jag läser högskoleförberedande program.
Ja.
Ja absolut.
Nej inte i nuläget.
Ja.
Ja, jag vill helst studera på ett så pass högt nivå, där jag kan känna mig nöjd och erfaren.

Hur fungerade det att gå emellan högskolan och arbetsplatsen under praktiken?
Hur bra som helst.
Bra. Skönt med omväxling.

Det är skönt.
Det fungerade bra.
Skönt.
Väldigt bra.
Bra man fick en liten paus från dagiset som var rätt högljutt.
Det fungerade bra.
En skön omväxling.
Det fungerade väl då platserna man skulle vara på var både förinformerade & man fick hjälp om man
gick fel.
Det var helt ok. Hade varit tråkigt att stanna kvar på samma ställe hela tiden.
Bra.
Det fungerade riktigt bra.
Det har varit väldigt skönt att slippa från arbetsplatsen då och då. Det gör arbetet enklare.
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Har du några tips till oss inför nästa års ”Sommarpraktik för killar”? Något helt nytt, något
vi bör fortsätta med eller något som vi kan plocka bort?
___________________________________________________________________________
Fortsätt på samma sätt.
Mer pauser!
Det var bra.
Nej.
Göra mer saker utomhus.
Det var bra att man hade en person som tog hand om gruppen.
Alla som kom och presentera hade intressant information.
Fortsätt så :)
Det var helt perfekt det ni gjorde att ge ungdomar en hel annan bild i framtiden för dem.
Allt är bra.
Detta var super. Keep going like that. It will be good.
Jag tycker dock att vi inte ska ha den typ av föreläsning som arbetsförmedlingen, för det var ganska
svår o förstå.
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